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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata favorit 

bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Keindahan alam serta 

budayanya yang unik menjadi salah satu daya tarik dari daerah ini. Seakan tak kenal 

waktu, Daerah Istimewa Yogyakarta ramai di kunjungi oleh para wisatawan tidak 

hanya saat musim libur tiba tetapi sering kali dijumpai para wisatawan yang sedang 

menikmati keindahan Yogyakarta pada hari biasa. Yogyakarta  mempunyai  pasar  

yang  menjanjikan  untuk  berinvestasi  di  sektor  pariwisata  salah  satunya  yaitu  

pembangunan  hotel.  Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah 

wisatawan tiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat di lihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY Tahun 2012 – 2018 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Pertumbuhan 

(%) 

Wisatawan 

Nusantara 

Pertumbuhan 

(%) 

Wisatawan 

Mancanegara 

dan Nusantara 

Pertumbuhan 

(%) 

2012 197,751 16,62 2,162,422 50,36 2,360,173 46,80 

2013 235,893 19,29 2,602,074 20,33 2,837,967 20,24 

2014 254,213 7,77 3,091,967 18,83 2,246,180 17,91 

2015 308,485 21,35 3,813,720 23,34 4,122,205 23,19 

2016 355,313 15,18 4,194,261 9,89 4.549,574 10,37 

2017 397,951 12,00 4,831,347 15,19 5,229,298 14,94 

2018 416,372 4,63 5,272,719 9,14 5,689,091 8,79 

Sumber: Statistik Kepariwisataan 2019, Dinas Pariwisata DI Yogyakarta 

Meningkatnya jumlah pengunjung tiap tahun tentu memicu adanya 

pembangunan. Pembangunan yang dirasakan salah satunya ialah pembangunan 

Hotel. Akomodasi tempat tinggal selama berlibur merupakan hal yang sangat di 

butuhkan bagi para wisatawan. Hal ini dikarenakan para wisatawan membutuhkan 

tempat tinggal sementara sehingga dibangunnya hotel atau penginapan. Hotel 
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sering kali dibangun di sekitar lokasi objek wisata demi memudahkan para 

wisatawan. Tidak hanya di sekitar lokasi objek wisata saja, kerap kali beberapa 

hotel dibangun agak menjauh dari kawasan wisata tersebut. Peningkatan jumlah 

hotel dari tahun 2012 hingga 2017 di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Jumlah Hotel Tiap Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 

Kecamatan 
Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mantrijeron 44 44 47 50 51 52 

Kraton 0 0 0 0 0 0 

Mergangsan 56 56 59 59 59 59 

Umbulharjo 39 40 45 44 44 55 

Kotagede 7 7 7 7 7 7 

Gondokusuman 24 25 29 29 31 45 

Danurejan 21 31 31 31 33 36 

Pakualaman 10 10 10 12 12 16 

Gondomanan 7 7 7 7 7 16 

Ngampilan 7 9 9 10 10 13 

Wirobrajan * * * * * 28 

Gedongtengen 139 123 121 123 121 161 

Jetis 17 18 20 21 22 24 

Tegalrejo 7 7 10 10 * 19 

*Tidak ada data 

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012 – 2017, Badan Pusat Statistik. 

Laju pertumbuhan hotel jika dilihat dari tabel tidak terlalu signifikan di tiap 

kecamatan. Hanya meningkat satu ataupun dua hotel per tahunnya namun dengan 

jumlah akhir yang cukup besar di tahun 2017 dapat menunjukkan bahwa kebutuhan 

tempat tinggal sementara sangat diperlukan di Kota Yogyakarta guna menunjang 

kegiatan pariwisata. Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah hotel terbanyak 

yaitu Kecamatan Gedongtengen disusul dengan Kecamatan Mergangsan dan 

Kecamatan Umbulharjo.  

Kecamatan Gedongtengen merupakan salah satu dari empat belas 

kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 0,96 km2 dengan 
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jumlah penduduk di tahun 2017 sebanyak 20.210 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari 

dua kelurahan yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. 

Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dan jumlah penduduk yang cukup 

banyak menjadikan kecamatan ini salah satu kecamatan dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Besaran kepadatan penduduk di tahun 2017 mencapai 

21.502 jiwa/km2. Perbandingan jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada 

Tabel 1.3. 

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2012 - 2017 

Kecamatan 
Luas 

(km2) 

Jumlah Penduduk 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mantrijeron 2,61 37.664 34.950 35.619 34.940 35.324 35.298 

Kraton 1,4 23.238 22.154 22.502 22.036 21.985 21.939 

Mergangsan 2,31 36.513 36.574 36.364 31.833 31.946 31.986 

Umbulharjo 8,12 68.052 65.944 67.632 67.882 68.403 68.760 

Kotagede 3,07 33.072 31.159 31.987 33.025 33.326 33.535 

Gondokusuman 3,99 46.434 42.328 42.993 41.769 42.067 42.287 

Danurejan 1,1 31.722 21.110 21.538 21.477 21.226 21.180 

Pakualaman 0,63 11.289 11.775 10.848 10.658 10.738 10.716 

Gondomanan 1,12 14.472 13.562 13.758 13.462 15.089 15.010 

Ngampilan 0,82 19.080 18.619 18.841 18.666 18.718 18.561 

Wirobrajan 1,76 28.152 27.223 27.761 27.693 27.925 27.746 

Gedongtengen 0,96 21.498 20.778 21.058 20.522 20.522 20.210 

Jetis 1,7 28.577 27.740 27.939 27.450 27.326 27.235 

Tegalrejo 2,91 38.456 36.321 36.966 36.621 36.693 36.853 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2018 

Jumlah penduduk di Kecamatan Gedongtengen bukanlah yang paling 

banyak jumlahnya namun jika di bandingkan dengan luas wilayahnya maka 

kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan Tabel 1.4 

dapat dilihat perbedaan kepadatan penduduk di tahun 2012 dan 2017. Sebagaimana 

yang di tunjukan pada tabel, Kecamatan Ngampilan memiliki kepadatan penduduk 

tertinggi di Kota Yogyakarta namun jika dilihat lagi pada Tabel 1.2, kecamatan ini 

hanya memiliki tiga belas hotel. Dengan jumlah hotel yang besar dan kepadatan 
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penduduk yang tinggi tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang 

ditimbulkan dari keberadaan hotel di Kecamatan Gedongtengen. Dampak yang 

ditimbulkan dapat berupa dampak sosial dan ekonomi. Perbandingan kepadatan 

penduduk tiap kecamatan di tahun 2012 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1. 4 Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2012 dan 2017 

Kecamatan 
Luas 

(km2) 

2012 2017 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

Mantrijeron 2,61 37.664 14.431 35.298 13.524 

Kraton 1,4 23.238 16.599 21.939 15.670 

Mergangsan 2,31 36.513 15.806 31.986 10.625 

Umbulharjo 8,12 68.052 8.381 68.760 8.726 

Kotagede 3,07 33.072 10.773 33.535 10.932 

Gondokusuman 3,99 46.434 11.638 42.287 10.598 

Danurejan 1,1 31.722 28.838 21.180 19.200 

Pakualaman 0,63 11.289 17.919 10.716 17.010 

Gondomanan 1,12 14.472 12.921 15.010 13.402 

Ngampilan 0,82 19.080 23.268 18.561 22.635 

Wirobrajan 1,76 28.152 15.995 27.746 15.764 

Gedongtengen 0,96 21.498 22.393 20.210 21.052 

Jetis 1,7 28.577 16.810 27.235 16.020 

Tegalrejo 2,91 38.456 13.215 36.853 12.664 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 

Kecamatan Gedongtengen menjadi salah satu pusat Kota Yogyakarta yang 

memiliki daya tarik tersendiri  untuk dikunjungi. Kecamatan ini merupakan salah 

satu sentral perbelanjaan dan wisata di Kota Yogyakarta. Memiliki destinasi wisata 

seperti Malioboro, Stasiun Tugu, dan kampung Internasional Sosromenduran serta 

tata letaknya yang berada di pusat kota menjadikan kecamatan ini salah satu 

destinasi wisata yang cukup diperhitungkan (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2018). 

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2033, 

Kecamatan Gedongtengen termasuk dalam Sub Bagian Wilayah Perkotaan (Sub 

BWP). Sub BWP adalah bagian dari Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang 

dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki 
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pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2033). Selain 

itu Kecamatan Gedongtengen masuk ke dalam subzona rumah kepadatan tinggi, 

subzona rumah kepadatan sedang, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, 

zona pendidikan, dan zona transportasi. Visualisasi Rencana Detail Tata Ruang 

Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2033 dapat dilihat pada lembar Lampiran 1. Hasil 

dari visualisasi menunjukkan bahwa kecamatan ini di dominasi oleh sektor 

perdagangan dan jasa. 

Setiap kegiatan pembangunan selalu membawa pengaruh perubahan  pada 

lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi (Abdullah, 2010). Pengaruh perubahan 

terhadap lingkungan fisik dapat berupa perubahan penggunaan lahan maupun alih 

fungsi lahan. Maraknya pembangunan hotel di khawatirkan dapat memberikan 

dampak negatif terhadap daerah sekitarnya. Menurunnya kesejahteraan masyarakat 

merupakan salah satu dampak negatif yang dapat terjadi seiring terjadinya 

pembangunan. Tak menutup kemungkinan adanya dampak positif dari 

pembangunan seperti terciptanya lapangan baru serta adanya peningkatan sarana 

dan prasarana bagi masyarakat. 

Kekhawatiran dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel 

juga di rasakan di Kecamatan Gedongtengen. Jika dilihat dari jumlah penduduk, 

Kecamatan Gedongtengen mengalami penurunan dari tahun 2012 – 2017 

sedangkan untuk jumlah hotel kian meningkat tiap tahunnya. Dengan adanya 

lonjakan jumlah hotel di kecamatan ini dapat memunculkan beberapa pertanyaan 

salah satunya apakah ada dampak yang ditimbulkan dengan adanya hotel di 

kecamatan ini? Keberadaan hotel di Kecamatan Gedongtengen tentunya membawa 

perubahan untuk kondisi fisik maupun kondisi sosial ekonomi warga sekitar seperti 

yang disebutkan di atas. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi di harapkan menuju 

perubahan yang lebih baik namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan 

dalam bentuk negatif. Oleh karena itu penulis mengambil tema skripsi dengan judul 

Analisis Dampak Hotel Terhadap Perubahan Kondisi Sosial dan Ekonomi 
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Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Hal ini guna mengetahui 

sejauh mana dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan 

hotel di Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Mengingat kecamatan ini 

memang di peruntukan sebagai kawasan permukiman dan jasa serta permukiman 

maka penulis ingin melihat apakah hotel sangat berdampak terhadap perubahan 

kondisi sosial dan ekonomi di Kecamatan Gedongtengen. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan maka didapatkan beberapa 

pertanyaan dari masalah-masalah yang ada. Perumusan masalah dalam penelitian 

ialah: 

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi penduduk di Kecamatan 

Gedongtengen? 

2. Bagaimana pengaruh perkembangan hotel terhadap kondisi sosial ekonomi di 

Kecamatan Gedongtengen?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas didapatkan dua tujuan dari  

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengkaji karakteristik sosial ekonomi penduduk di Kecamatan Gedongtengen. 

2. Mengkaji pengaruh hotel terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan 

Gedongtengen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembangunan hotel mengingat adanya dampak yang 

ditimbulkan dari maraknya pembangunan hotel. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan 

yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Sosial 

berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial 

itu sendiri. (Soekanto, 1983). Kondisi sosial mampu mempengaruhi individu 

dengan dua cara. Pengaruh tersebut yaitu secara langsung dan tidak langsung. 

Pengaruh secara langsung yaitu interaksi setiap hari dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, tempat menuntut ilmu maupun tempat bekerja. Pengaruh secara tidak 

langsung yaitu melalui media massa cetak, audio, dan visual. Lingkungan tempat 

tinggal, lingkungan pertemanan, lingkungan kemasyarakatan mempengaruhi proses 

dan hasil pendidikan (Dalyono, 2005).  

Manusia merupakan makhluk sosial di mana hidup dengan adanya 

hubungan timbal balik antar manusia. Kondisi sosial masyarakat dibangun dari 

interaksi antar individu di mana tiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda. 

Seperti yang telah di kemukakan oleh Dalyono tahun 2005 di mana kondisi sosial 

mampu mempengaruhi individu dengan dua cara secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh langsung dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan di suatu 

wilayah, sebagai contoh jika dalam satu wilayah terdiri dari masyarakat dengan 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi maka dapat dikatakan interaksi setiap hari 

yang dilakukan dapat membawa perubahan yang baik bagi masyarakat itu sendiri. 

Dapat dikatakan masyarakat akan lebih membuka wawasannya lebih luas. 

Sumardi dan Evers, 2001 (dalam Basrowi dan Juariyah, 2010) 

mendefinisikan kondisi ekonomi adalah penempatan seorang individu pada posisi 

tertentu di dalam masyarakat yang kedudukannya didasarkan secara rasional. Posisi 

yang di berikan tersebut di sertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh pemilik status tersebut. Kondisi ekonomi adalah kenyataan yang terlihat atau 

terasakan oleh indera manusia tentang keadaan dan kemampuan individu atau 
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kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. (Depdikbud dalam Heini 1999). 

Kondisi ekonomi di sini saling memiliki keterkaitan antara kondisi sosial. Kondisi 

ekonomi yang baik tentunya di dukung dengan kondisi sosial yang baik. 

Tan, 1980 (dalam Koentjaraningrat, 1981) mengemukakan kedudukan 

sosial ekonomi individu dapat dilihat dari penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. 

Kedudukan sosial tersebut kemudian dapat dijadikan untuk dasar menggolongkan 

kelas ekonomi individu. Kelas-kelas ekonomi tersebut biasanya digolongkan 

menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat kondisi 

sosial ekonomi seorang individu dapat mempengaruhi individu yang lain sama 

halnya dengan kondisi sosial. Dalam satu wilayah jika seseorang memiliki kondisi 

ekonomi yang baik maka tidak menutup kemungkinan orang lain di sekitarnya 

terpacu untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Dari sinilah kondisi 

sosial ekonomi masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik namun tidak 

menutup kemungkinan kualitas dapat menurun. Hal ini juga di dukung oleh kondisi 

lingkungan sekitar. 

1.5.1.2 Dampak Sosial dan Ekonomi 

Dampak sosial dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu real 

impact dan special impact. Real impact adalah dampak yang timbul dari aktivitas 

sebuah proyek atau kegiatan seperti perpindahan penduduk, kebisingan, hingga 

polusi udara. Special impact adalah suatu dampak yang timbul dari persepsi 

masyarakat terhadap risiko dari adanya proyek atau kegiatan. Kondisi sosial 

ekonomi suatu masyarakat sangat sensitif terhadap ruang dan waktu (Homenouck, 

1988 dalam Hadi, 2005). Real impact atau dampak langsung dikatakan sebelumnya 

timbul dari sebuah aktivitas proyek atau kegiatan, pada kecamatan yang dikaji 

jumlah hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan untuk jumlah 

penduduknya sendiri mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini di duga dengan 

adanya aktivitas proyek yaitu pembangunan hotel berdampak pada perpindahan 

penduduk yang menyebabkan jumlah penduduk tiap tahunnya menurun.  
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Dampak sosial ekonomi suatu proyek di suatu daerah pada dasarnya di 

tentukan oleh pertama, karakteristik aktivitas proyek yang bersangkutan, kedua, 

karakteristik fisik dan kehidupan sisal ekonomi di daerah sekitar. Memperhatikan 

bahwa keadaan sosial ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda-

beda, maka dampak yang terjadi pada komponen-komponen tersebut juga berbeda-

beda (mantra, 2003). Kondisi sosial ekonomi masyarakat tentunya berkaitan 

terhadap dampak sosial ekonomi dari suatu proyek. Dengan adanya proyek di suatu 

daerah dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi secara positif maupun negatif. 

Setiap kegiatan pembangunan selalu membawa pengaruh perubahan  pada 

lingkungan fisik, sosial, maupun ekonomi (Abdullah, 2010). Pengaruh perubahan 

terhadap lingkungan fisik dapat berupa perubahan penggunaan lahan maupun alih 

fungsi lahan. Menurunnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dampak 

negatif yang dapat terjadi seiring terjadinya pembangunan. Tak menutup 

kemungkinan adanya dampak positif dari pembangunan seperti terciptanya 

lapangan baru serta adanya peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 

1.5.1.3 Hotel 

Hotel ialah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan yang disediakan 

secara khusus, untuk setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan 

dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel 

adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel 

tersebut (Kecamatan Gedongtengen dalam Angka, 2018). Kebutuhan akan 

menginap sementara menjadikan hotel di bangun salah satunya di daerah yang 

memiliki banyak destinasi wisata. Fungsi hotel sendiri ialah tempat tinggal 

sementara untuk para wisatawan atau pelancong namun hotel juga dapat menjadi 

sarana rekreasi untuk melepas penat. 

Hotel dibagi atas dua jenis yaitu hotel bintang dan hotel non bintang. 

Kriteria dan persyaratan untuk hotel bintang dan non bintang di tentukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Hal mendasar yang dapat dilihat perbedaannya ialah 

harga ya di tawarkan cukup jauh serta fasilitas yang di tawarkan akan lebih banyak 
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dimiliki oleh hotel bintang. Hotel berbintang sering kali di jumpai dekat dengan 

jalan utama atau dekat dengan objek wisata. Selain itu bangunan yang ditampilkan 

juga terkesan megah dan mewah 

Akomodasi lainnya ialah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan 

atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat 

menginap dengan atau tanpa makan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan 

fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi: hotel melati 

yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang 

ditentukan direktorat jenderal pariwisata, penginapan remaja, pondok wisata, dan 

jasa akomodasi lainnya (Kecamatan Gedongtengen dalam Angka, 2018). 

Hotel bintang, hotel non bintang, dan penginapan lain pada dasarnya memiliki 

fungsi yang sama yaitu sebagai tempat menginap atau tinggal sementara. Hotel 

melati adalah salah satu contoh hotel non bintang di mana hotel ini belum 

memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang. Sama halnya dengan hotel bintang 

dan non bintang, hotel melati dan penginapan lain menyediakan fasilitas yang 

berbeda-beda sehingga biaya menginap yang di tawarkan pun bervariasi. Lokasi 

pembangunan hotel bintang, non bintang, dan penginapan tentu 

mempertimbangkan daerah atau objek wisata sehingga sering kali dijumpai lokasi 

hotel yang saling berdampingan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Rizky Nurwicaksana P, 2019, melakukan penelitian dengan judul Identifikasi 

Dampak Perkembangan Hotel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan 

di Kecamatan Tanjusari, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi distribusi spasial hotel dan mengetahui dampak sosial, ekonomi, 

dan lingkungan. Metode yang digunakan ialah observasi dan wawancara kepada 

pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkembangan hotel di Kecamatan 

Tanjungsari. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Terdapat 39 hotel di Kecamatan 

Tanjungsari dan berdasar persebaran hotel membentuk pola mengelompok di Desa 

Kemadang dan Ngestirejo dam pola acak di Desa Banjarejo, 2) Adanya 
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perkembangan hotel memberikan dampak sosial berupa sikap terhadap 

pengembangan hotel, perubahan sosial, konflik dan kriminalitas, kesejahteraan 

masyarakat, dan aksesibilitas. Adapun dampak ekonomi berupa perubahan 

pendapatan, penyerapan tenaga kerja, kesempatan bekerja dan berusaha dan pola 

penggunaan lahan serta dam pak lingkungan berupa limbah, kondisi air, dan 

perizinan. Dampak sosial dan ekonomi dominan terjadi di Desa Kemadang, 

sementara itu dampak lingkungan dominan terjadi di Desa Banjarejo dan 

Ngestirejo. 

Chatarina Candra Murti, 2017, melakukan penelitian dengan judul Dampak 

Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Fisik Masyarakat Akibat Pengembangan Hotel 

Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus pengembangan Hotel Cavinton Dan Hotel 

Tentrem). Penelitian ini Bertujuan untuk 1) Mengetahui dampak sosial ekonomi 

akibat adanya pengembangan Hotel Cavinton dan Hotel Tentrem, 2) Mengetahui 

perbandingan dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pengembangan Hotel 

Cavinton dan Hotel Tentrem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah 1) Pengembangan Hotel 

Cavinton dan Hotel Tentrem mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan fisik. Dampak sosial berupa perubahan sosial, kriminalitas, konflik, 

aksesibilitas, kesejahteraan, dan penyediaan fasilitas umum. Dampak ekonomi 

berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan peluang usaha, dan 

dampak lingkungan fisik berupa alih fungsi lahan, kondisi air, dan limbah. 2) 

Dampak sosial masyarakat, seperti kesejahteraan, perubahan sosial, konflik, dan 

kriminalitas lebih tinggi terjadi pada Hotel Tentrem, sedangkan aksesibilitas dan 

penyediaan fasilitas umum lebih tinggi terjadi pada Hotel Cavinton. Dampak 

ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan dan peluang usaha baru lebih 

tinggi terjadi pada Hotel Tentrem, sedangkan penyerapan tenaga kerja lebih tinggi 

terjadi pada Hotel Cavinton. Dampak lingkungan fisik masyarakat, seperti alih 

fungsi lahan lebih tinggi terjadi pada Hotel Tentrem, sedangkan kondisi air dan 

limbah lebih tinggi terjadi di Hotel Cavinton. 
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L. M. Subhan Abdullah, 2010 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Pembangunan Jalan Raya By Pass Terhadap Perubahan Orientasi Kehidupan dan 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bata Laiworu 

Kabupaten Muna pro Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji 

perubahan orientasi kehidupan masyarakat nelayan akibat pembangunan jalan raya 

by pass dan menganalisis pengaruh perubahan orientasi kehidupan terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat nelayan. Metode yang digunakan berupa metode survei 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah pembangunan 

jalan raya by pass yang menghubungkan Kota Raha dengan Kecamatan Bata 

laiworu menyebabkan perubahan pada orientasi kehidupan dan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat nelayan. 

Penelitian yang dilakukan cenderung merujuk kepada penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Nurwicaksana P pada tahun 2019. Penelitian dilakukan pada 

tahun 2020 dengan judul Analisis Dampak Hotel Terhadap Perubahan Kondisi 

Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

lokasi serta metode yang digunakan. Lokasi yang di kaji berada di Kecamatan 

Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan ialah metode analisis 

deskriptif data kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Karakteristik kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Gedongtengen baik di area dekat, 

sedang, dan jauh tidak jauh berbeda. Tingkat kesadaran akan pendidikan 

masyarakat tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jenjang SMA/SMK yang 

mendominasi di tiap area baik untuk para orang tua maupun anak. Jumlah 

tanggungan jiwa dalam satu keluarga memiliki nilai bervariasi namun hasil dari 

penelitian dalam satu keluarga di dominasi dengan anak berjumlah dua. Kondisi 

ekonomi masyarakat terbilang baik hal ini dilihat dari jumlah pendapatan 

masyarakat berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 yang mana jumlah 

ini mendekati nilai Upah Minimum Kota (UMK). Banyaknya masyarakat yang 

menyatakan cukup dengan pendapatan yang mereka dapat tiap bulannya dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan tersier. 2) Pengaruh hotel 
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terhadap kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Gedongtengen tidak terlalu 

berdampak untuk kondisi sosial sedangkan untuk kondisi ekonomi berdampak 

secara langsung dan tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi 

sosial tidak terlalu terlihat untuk ketiga area. Masyarakat cenderung dipengaruhi 

oleh faktor internal terutama dalam pendidikan. Dalam kondisi ekonomi area dekat 

dan sedang lebih berdampak dibandingkan dengan area jauh. Dampak langsung dan 

tidak langsung terlihat pada kondisi ekonomi di mana dampak langsung 

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar yaitu petugas hotel 

dan penginapan. Dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh adanya hotel ialah 

meningkatnya jumlah pendapatan pada profesi wirausaha dan ojek. Penjabaran 

rangkuman dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat lebih jelas 

pada Tabel 1.5. 
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Tabel 1. 5 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Rizky Nurwicaksana 

P, 2019 

Indetifikasi Dampak Perkembangan 

Hotel Terhadap Kondisi Sosial, 

Ekonomi, dan Lingkungan di 

Kecamatan Tanjusari, Kabupaten 

Gunungkidul 

Mengidentifikasi distribusi 

spasial hotel dan mengetahui 

dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan 

Observasi dan 

wawancara 

1. Terdapat 39 hotel di Kecamatan Tanjungsari dan 

berdasar persebaran hotel membentuk pola 

mengelompok di Desa Kemadang dan Ngestirejo dam 

pola acak di Desa Banjarejo 

2. Adanya perkembangan hotel memberikan dam pak 

sosial berupa sikap terhadap pengembangan hotel, 

perubahan sosial, konflik dan kriminalitas, 

kesejahteraan masyarakat, dan aksesibilitas. Adapun 

dampak ekonomi berupa perubahan pendapatan, 

penyerapan tenaga kerja, kesempatan bekerja dan 

berusaha dan pola penggunaan lahan serta dam pak 

lingkungan berupa limbah, kondisi air, dan perizinan. 

Dam pak sosial dan ekonomi dominan terjadi di Desa 

Kemadang, sementara itu dam pak lingkungan 

dominan terjadi di Desa Banjarejo dan Ngestirejo. 

Chatarina Candra 

Murti, 2017 

Dampak Sosial Ekonomi Dan 

Lingkungan Fisik Masyarakat Akibat 

Pengembangan Hotel Di Kota 

Yogyakarta (Studi Kasus 

pengembangan Hotel Cavinton Dan 

Hotel Tentrem) 

1. Mengetahui dampak sosial 

ekonomi akibat adanya 

pengembangan Hotel 

Cavinton dan Hotel 

Tentrem. 

Kuantitatif dan kualitatif 

1. Pengembangan Hotel Cavinton dan Hotel Tentrem 

mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan fisik. Dampak sosial berupa perubahan 

sosial, kriminalitas, konflik, aksesibilitas, 

kesejahteraan, dan penyediaan fasilitas umum. 

Dampak ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja, 

peningkatan pendapatan, dan peluang usaha, dan 

dampak lingkungan fisik berupa alih fungsi lahan, 

kondisi air, dan limbah.  
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

  

2. Mengetahui 

perbandingan dampak 

sosial ekonomi 

masyarakat akibat 

pengembangan Hotel 

Cavinton dan Hotel 

Tentrem  

2. Dampak sosial masyarakat, seperti kesejahteraan, 

perubahan sosial, konflik, dan kriminalitas lebih 

tinggi terjadi pada Hotel Tentrem, sedangkan 

aksesibilitas dan penyediaan fasilitas umum lebih 

tinggi terjadi pada Hotel Cavinton. Dampak 

ekonomi masyarakat, seperti peningkatan 

pendapatan dan peluang usaha baru lebih tinggi 

terjadi pada Hotel Tentrem, sedangkan penyerapan 

tenaga kerja lebih tinggi terjadi pada Hotel 

Cavinton. Dampak lingkungan fisik masyarakat, 

seperti alih fungsi lahan lebih tinggi terjadi pada 

Hotel Tentrem, sedangkan kondisi air dan limbah 

lebih tinggi terjadi di Hotel Cavinton. 

L. M. Subhan 

Abdullah, 2010 

Pengaruh Pembangunan Jalan Raya 

By Pass Terhadap Perubahan 

Orientasi Kehidupan dan Kondisi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan 

di Kecamatan Bata laiworu 

Kabupaten Munapro Sulawesi 

Tenggara 

Mengkaji perubahan 

orientasi kehidupan 

masyarakat nelayan akibat 

pembangunan jalan raya by 

pass dan menganalisis 

pengaruh perubahan 

orientasi kehidupan terhadap 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat nelayan. 

Metode survei dengan 

pendekatan deskriptif 

kualitatif. 

Pembangunan jalan raya by pass yang menghubungkan 

Kota Raha dengan Kecamatan Bata laiworu menyebabkan 

perubahan pada orientasi kehidupan dan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat nelayan. 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Rana 

Khalishah, 

2020 

Analisis Dampak Hotel 

Terhadap Perubahan Kondisi 

Sosial dan Ekonomi Masyarakat 

Kecamatan Gedongtengen, Kota 

Yogyakarta 

Mengkaji karakteristik sosial 

ekonomi penduduk di 

Kecamatan Gedongtengen 

dan mengkaji pengaruh hotel 

terhadap kondisi sosial 

ekonomi di Kecamatan 

Gedongtengen. 

Metode analisis 

deskriptif kualitatif 

1. Karakteristik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

Kecamatan Gedongtengen baik di area dekat, sedang, 

dan jauh tidak jauh berbeda. Tingkat kesadaran akan 

pendidikan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dengan jenjang SMA/SMK yang 

mendominasi di tiap area baik untuk para orang tua 

maupun anak. Jumlah tanggungan jiwa dalam satu 

keluarga memiliki nilai bervariasi namun hasil dari 

penelitian dalam satu keluarga di dominasi dengan anak 

berjumlah dua. Kondisi ekonomi masyarakat terbilang 

baik hal ini dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat 

berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 yang 

mana jumlah ini mendekati nilai Upah Minimum Kota 

(UMK). Banyaknya masyarakat yang menyatakan 

cukup dengan pendapatan yang mereka dapat tiap 

bulannya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari 

maupun kebutuhan tersier.  

2. Pengaruh hotel terhadap kondisi sosial ekonomi di 

Kecamatan Gedongtengen tidak terlalu berdampak 
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untuk kondisi sosial sedangkan untuk kondisi ekonomi 

berdampak secara langsung dan tidak langsung. 

Dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial tidak 

terlalu terlihat untuk ketiga area. Masyarakat cenderung 

dipengaruhi oleh faktor internal terutama dalam 

pendidikan. Dalam kondisi ekonomi area dekat dan 

sedang lebih berdampak dibandingkan dengan area 

jauh. Dampak langsung dan tidak langsung terlihat 

pada kondisi ekonomi di mana dampak langsung 

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

sekitar yaitu petugas hotel dan penginapan. Dampak 

tidak langsung yang ditimbulkan oleh adanya hotel 

ialah meningkatnya jumlah pendapatan pada profesi 

wirausaha dan ojek. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian

Meningkatnya jumlah wisatawan di Kota 

Yogyakarta 

Perkembangan pembangunan hotel meningkat 

Mendesaknya kebutuhan wisatawan akan 

tempat tinggal sementara 

Kondisi Ekonomi: 

 

- Penghasilan 

- Pengeluaran 

- Kepemilikan Barang 

Kondisi sosial: 

 

- Jumlah penduduk 

- Pendidikan 

Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 

Dampak pembangunan hotel terhadap kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat 

 


